
                         
Kåkstaden- Ett bostadsprojekt för unga vuxna 
Plats: Under Skanstullbron 

Bostadsbrist, årslånga bostadsköer och utsålda hyresrätter är Stockholm stad idag. 
Att vara ung vuxen, student eller ung vuxen, student och mamma gör det inte mer fördelaktigt på bostadsmarkanden.
Unga vuxna är en grupp av människor som kan vara alltifrån student till nybliven föräldrer. Kvadratmetrarna kan vara alltså variera trots att dessa två ingår i samma 
genarilisering av människor. Men vare sig vilket är individialismen viktigare än någonsin då unga vuxna är väl medvetna om sina behov och möjligheter. 

Bostaden-
Bostäderna är utformade främst från planlösningar. Det � nns fem olika planlösningar men med många likheter. I alla enheter � nns tre olika nivåer. Kök, Entré och 
sovrum är i olika etage. Den minsta enheten är endast 20 kvm men med 4 meters takhöjd medan den största enheten är 180 kvm men bara 3,5 meter i takhöjd. 
Det � nns tre olika ettor för att ti l största möjliga mån t llgodose 80- talistens individuella men medvetna och långsiktiga förhållande till sitt bohag. Alla enheter har även 
möjlighet till utrymmen i i det nedsänkta nivåer för ytterligre sovplats eller mer förvaring. 
I enhet fem � nns fyra sovrum men med stora gemensamma utrymmen som i ateljé, läsrum och datorsal. Vare sig man lever i en familj eller ett kollektiv är individialis-
men fortfarande lika viktig. Det är en långsiktig planlösning för nutidens familjer.  

Platsen- 
Innerstad och närförort har fortfarande en tydlig gräns i Stockholm stad. Det råder heller inget undantag för Liljeholmskajen eller Hammarby Sjöstad som ligger granne 
med platsen. Trots marknadsföring är fortfarande drömmen om en sömnlös intergration med Södermalm inte verklighet.
Mellanrummet är stort nog för att efter skymning bli död yta. Platsen ska inte bli ett ytterligare förbjudet territorium med innergårdar och inåtvända balkonger utan 
snarare ett rum där även främlingar passerar och utgör det trygga avsatser och stigar som skapats av bostadäerna under Skanstullbron. 

Hur kommer staden se ut om 20 år? Hur många kommer bo här jämfört med nu? Att bo under en bro med buller och smuts från tra� ken ovanför kanske inte blir ett 
exotiskt val utan snarare ett måste.

Gullmarsplan

Årstaviken

Hammarby Sjöstad
Södermalm

Situationsplan 1:1000 och
Situationsmodell 1:200

Enhet och system 
undersökning i platsmodell 1:100

Visionsperspektiv under 
Skanstullbron Motto- Kåkstad



Axonometri system
Sektioner enhet 1: 100
Planer enhet 1: 100

Processbilder i modellfoto 
Undersökning av planlösningar 1:50
Undersökning av system 1: 200


